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Op moment van schrijven van dit stukje realiseer ik mij dat ik al ruim 3 jaar als 2e secretaris
deel uitmaak van dit bestuur. Naast allerlei secretariële werkzaamheden neem ik ook deel
aan het landelijke Project Belastingservice Samenwerkende Ouderenbonden (KBO, ANBO
en PCOB).
Daar wil ik het graag met u over hebben.
Deze service, ook wel HUBA (hulp bij belastingaangifte) genoemd, is een prachtig voor
beeld van directe belangenbehartiging. Misschien zegt u: "Hoezo?". Veel leden moeten elk
jaar voor 1 april aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Niet alleen onze leden maar ook
andere senioren krijgen hierbij graag hulp. Het HUBA-project biedt deze hulp. Nadere infor
matie over HUBA vindt u op de laatste pagina van dit katern.
In Zuid-Holland beschikken wij op dit moment over ongeveer 425 mensen die opgeleid zijn
door docenten van de Belastingdienst. Ook jaarlijkse bijscholing is onderdeel van het oplei
dingstraject.
Onze mensen zijn in staat deze service goed te verrichten.
De hulp kan op verzoek ook op het huisadres worden verleend.
Veel belastinginvullers zijn ook vrijwillige ouderenadviseur (VOA). En juist een dergelijk huis
bezoek biedt de mogelijkheid om ook eens andere dingen te bespreken.
Naar mijn mening een ideale combinatie waar wij als KBO nog meer bekendheid aan moe
ten geven.
Dit geldt te meer als we kijken naar de vele veranderingen in de zorg die ons de komende
tijd te wachten staan.
Graag wens ik u allen namens het Dagelijks Bestuur fijne feestdagen.

Guido van Osselaer
2e secretaris
KBO-Zuid-Holland
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Verslag
Leo Persoon

Ledenwerfactie
KBO Delft
Na een zeer geslaagde jubileumviering bij het 60-jarig bestaan besloot de afdeling
Delft om een ledenwerfactie op te zetten. Dat was wel nodig, want het ledenbe
stand was door overlijden en opzegging en bij gebrek aan nieuwe aanwas aardig
geslonken. Nieuwe leden waren en zijn dus van harte welkom. De actie werd ge
pland voor de maanden september-december 2014.

n het voorjaar van 2014 zijn wij ge
start met het bedenken van ideeën
waarmee wij ons ledenbestand
enigszins of zelfs in belangrijke
mate zouden kunnen aanvullen.
Diverse opties zijn de revue gepasseerd.
Tot de onmogelijkheden behoorde een
reclamespot rond de wereldkampioen
schappen voetbal. Fysiek had dat best
gekund, maar de penningmeester had
daar waarschijnlijk wel moeite mee
gehad.
Wij voeren de actie onder het motto 'le
den voor leden', waarmee wij beogen
dat de huidige leden zorgen voor nieuwe
leden. Wij willen dan ook een Irisbon ca
deau doen voor elk nieuw lid dat aange
bracht wordt en bovendien wordt aan
het eind van de actie een lunchbon ver
loot onder zowel de aanbrengers als
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onder de nieuwe leden.
Maar wij doen natuurlijk ook wat aan de
publiciteit. Na diverse probeersels, ont
werpen, proefdrukken en wat al niet
meer is er een ledenwervingsfolder uit
de bus gekomen, waar wij toch wel een
beetje of liever gezegd apetrots op zijn.
De inspiratie voor die folder hebben wij
geput uit de landelijke folder. Het is ook
een vouwblad met een wervende tekst,
tien redenen om lid te worden en voor
zien van een aantal prachtige foto’s,
onder andere van de wereldberoemde
Oostpoort van Delft.
Ook de plaatselijke pers is benaderd met
als resultaat een publicatie in het week
blad Delft op Zondag. Ook het Parochie
blad Delft is ingeschakeld. De redactie
heeft ons toestemming gegeven om,
door middel van een aantal bijdragen, te

trachten meer bekendheid te geven aan
het werk van de KBO. Daarnaast mogen
wij in de diverse kerkgelegenheden van
Delft maandelijks enkele exemplaren van
de Nestor deponeren. Zo ook van onze
plaatselijke Info en van de hierboven zo
geroemde wervingsfolder.
De naamsbekendheid van onze KBO
proberen wij te vergroten door informa
tiemiddagen bijvoorbeeld over het ge
bruik van de iPad, maar ook een lezing
door Betsy de Keizer over langer zelf
standig wonen voor ouderen onder de
titel 'De charme van het ouder worden'.
In oktober is een cursus gegeven over de
iPad. Daarnaast zullen we in het voorjaar
van 2015 een nieuwe cursus over het ge
bruik van de tablet plannen en een expo
sitie organiseren over 'Senioren en Vrije
Tijd'. Hier kunnen senioren laten zien wat
ze zoal doen met hun vrije tijd. Tevens
kunnen senioren informatie krijgen over
het invullen van hun vrije tijd.
Mocht het er dan niet inzitten om televi
siereclame te maken, het is ons wel ge
lukt om Stadsradio Delft in te schakelen
voor een interview met één van onze be
stuursleden.
De actie loopt nog steeds en inmiddels
zijn de eerste cijfers bekend. Medio ok
tober hadden wij 25 nieuwe leden. Wij
hopen op een verdubbeling van dit aan
tal vóór het einde van dit jaar.

Interview
Harry Westerik

Inspelen op veran
deringen in de
maatschappij
Een oktobermorgen in Ouderkerk a/d IJssel. Het licht van een waterig zonnetje valt
de woonkamer binnen, als Ton Thuis op heldere wijze zijn licht laat schijnen over de
rol van de KBO in de snel veranderende maatschappij. Ton Thuis (1944) is sinds mei
2014 voorzitter van de KBO Zuid-Holland.
on beschikt over veel bestuur
lijke ervaring en maatschappe
lijke betrokkenheid zit bij hem
diep verankerd, getuige zijn
diverse maatschappelijke func

T

ties.
Na een theologische opleiding, heeft hij
20 jaar in het onderwijs gewerkt als le
raar maatschappelijke vorming. Vervol
gens is hij 16 jaar actief geweest als wet
houder en als raadslid in Capelle aan den
IJssel en was hij jarenlang betrokken bij
‘de Zonnebloem’. Daarnaast heeft hij als
vrijwilliger talloze functies bekleed. Ook
nu werkt hij nog voor een aantal instellin
gen die hem na aan het hart liggen.
Inspelen op veranderingen
Nog geen half jaar actief als voorzitter
praat Ton Thuis op gepassioneerde wijze
over hetgeen de KBO voor senioren kan
betekenen. Hij schroomt niet om hierbij
kritisch naar de eigen organisatie te kij
ken.
Er spelen zich grote veranderingen af in
onze maatschappij. We zien een transitie
van zorgmaatschappij naar participatie
samenleving. Dit brengt, voor met name
kwetsbare senioren, onzekerheid met
zich mee. De decentralisatie van zorgta
ken heeft ook implicaties voor het beleid
van de KBO.

Ton Thuis

“Op afdelingsniveau gebeurt er heel
veel. Voor de KBO is belangenbeharti
ging steeds belangrijker, niet alleen op
landelijk niveau , maar ook op lokaal ni
veau”. Essentieel hierbij is de rol van de
ouderenadviseurs. “Zij zijn op lokaal ni
veau de spin in het web voor de KBO, zij
kunnen in het kader van belangenbehar
tiging de vinger op de zere plekken leg
gen, waardoor wij als bestuursleden
beter weten waarover we het moeten
hebben”.

Kwaliteit van leven, is het leidmotief
voor de KBO
Bij het inspelen op de veranderingen in
de maatschappij vormen een heldere
missie en visie de basis voor de koers die
de KBO hierbij moet volgen en is kwali
teit van leven het leidmotief. Hieronder
vallen vele thema’s zoals zorg, veiligheid,
mobiliteit en wonen.
Pratend over senioren zien we een grote
diversiteit. Als KBO moeten we daarop
inspelen door de activiteiten te differen
tiëren naar de verschillende groepen se
nioren. “Er zijn een heleboel mensen die
zelf zaken goed kunnen regelen, maar
ook mensen die dit door leeftijd en/of
beperkingen niet meer of in beperkte
mate kunnen”.
Dit vraagt maatwerk, waarbij samenwer
king binnen de KBO (landelijk, provincie,
regio en afdelingen), maar ook met an
dere organisaties van groot belang is.
Ton Thuis wil hieraan de komende jaren
graag een bijdrage leveren.
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Hulp bij belastingaangifte
Wilt u hulp bij het invullen van uw belastingpapieren? KBO-le
den met alleen een AOW-uitkering, AOW met een aanvullend
pensioen, prepensioen of een andere uitkering kunnen gratis
hun papieren in laten vullen door een van de vele belastingin
vullers van de gezamenlijke ouderenbonden.
De belastinginvuller komt bij u thuis, of u
wordt gevraagd om langs te gaan tijdens
een inloopspreekuur. De invullers kun
nen zich legitimeren met een pasje,
zodat u zeker weet dat u de juiste per
soon voor u heeft. Uiteraard kunt u er op
vertrouwen dat er vertrouwelijk wordt
omgegaan met de informatie die u
verstrekt!
De Belastingservice is gratis. Wel kunnen
onkosten, zoals reiskosten en/of kopieeren printkosten in rekening worden ge
bracht (maximaal € 12,-- per huishou

den).
Vraag gerust vooraf naar een indicatie
van deze kosten.
Let wel: er wordt een inkomensgrens ge
hanteerd. Voor een alleenstaande
€ 35.000, en voor gehuwden/samenwo
nenden € 50.000,-- per jaar.

De belastingservice is voor vragen elke
werkdag bereikbaar van 9.30 tot 12.30
uur op 0900-040 14 37 (€0,10/min). Meer
informatie kunt u ook vinden op de web
site Belastingservice Ouderenbonden:
www.belastingservice.org

Onderscheidingen 2e helft 2014

Bondsonderscheidingen
Uit dankbaarheid voor de enorme inzet als bestuurslid van een
plaatselijke KBO-afdeling, heeft het Bestuur van de Katholieke
Bond van Ouderen Zuid-Holland besloten de Zilveren Bonds
speld in de tweede helft van 2014 toe te kennen aan de vol
gende personen:
Dag van uitreiking:
15 juli

Mw. C. van der Zalm

KBO afdeling Bleiswijk

26 augustus

Dhr. F.J.J. Zwinkels

KBO afdeling Kwintsheul

Gouden Bondsspeld
Op 29 oktober 2014 is aan de heer O.A. Stam, oud-voorzitter KBO Zuid-Holland, de
gouden bondsspeld uitgereikt.

4

Zuid-Holland

